
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliw-
nej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie 
do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znaj-
dziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. 
Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dla-
czego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle 
je tu z powrotem»”. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi 
z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam 
pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?”. Oni zaś od-
powiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili 
więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na 
nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone 
ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, 
wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. 
Hosanna na wysokościach”.
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Niedzielne espresso Niedzielne espresso zz  ProboszczemProboszczem

Rozalia BajerRozalia Bajer

Giovanni Guareschi nazywa tłum zbiorową, ohydną, ogro-
mną zapiekanką z szarej materii: „Ma tysiące oczu, ale jest 
ślepy, nie myśli [...], to tylko jedno, wątłe ciało z mizerną 
i pustą twarzą”.

Ci sami ludzie, którzy bezmyślnie słali przed Jezusem pła-
szcze i gałązki wołając „Hosanna” już kilka dni później 
– pod wpływem zbiorowej psychozy – domagali się Jego 
ukrzyżowania.

Jean Sulivan zwraca uwagę na fakt, że tłumem kierują pra- 
wa fizyki, dlatego nie jest w stanie pojąć duchowego przesła-
nia; nie ma nic wspólnego z prawdą, kieruje się głównie 
przesądami.

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedziela Palmowa Meki Panskiej
,
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PRZY STOLIKACH Z PRASĄ POLECAMYPRZY STOLIKACH Z PRASĄ POLECAMY
Paschaliki
Wielu parafian nie zdążyło nabyć Paschalików. Udało się jeszcze zamówić nie-
wielką ilość. Będą dostępne przez cały Wielki Tydzień, a także podczas Świąt 
Wielkanocnych. Paschaliki to małe świece, wzorowane na Paschale, dużej 
świecy, która znajduje się w każdym kościele w pobliżu ołtarza. Symbolizuje 
Zmartwychwstałego Chrystusa, Jego przejście od śmierci do zmartwychwstania. 
Dlatego zapalamy je nie tylko na świątecznym stole, ale także na grobach na-
szych bliskich jako wyraz pamięci i wspólnoty, ale przede wszystkim jako symbol 
Zmartwychwstania i życia wiecznego.

Różańce z krzyżem św. Benedykta
Krzyż św. Benedykta oddala od nas duchowe i fizyczne nie-
bezpieczeństwa, szczególnie te związane z czarami, otru-
ciem i kuszeniem przez szatana. Wytrwała modlitwa na tym 
różańcu może ochronić nas przed zachorowaniem i skutkami 
pandemii, co nie zwalnia jednak z bezwzględnego zachowa-
nia w kościele i poza nim zasad sanitarno-epidemicznych, 
dotyczących dokładnego założenia, maski zasłaniającej nie 
tylko usta, ale i nos oraz zachowania bezpiecznych odstępów.



Figurki Zmartwychwstałego Jezusa
Poświęcone figurki Zmartwychwstałego Jezusa – ustawione na wielkanocnym stole – przypomi-
nać mają o religijnym charakterze Świąt Wielkanocnych, a przede wszystkim o ich istocie, czyli 
Zmartwychwstaniu. Znajdują się w ozdobnych torebkach, dlatego nadają się również na świąteczne 
prezenty.

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w czasie któ-
rego kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
Dzisiaj o 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pa-
syjnym, które wygłosi ks. Tomasz. Podczas na-
bożeństwa będzie zebrana tradycyjna składka 
na przygotowanie Grobu Pańskiego.

 2. Przypominamy, że powodu pandemii nie orga- 
nizujemy przed świętami całodziennej spowie-
dzi. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek 
i Wielką Środę zapraszamy do spowiedzi 30 mi- 
nut przed Mszą poranną – od godz. 6.00, a wie-
czorem od godz. 17.00 – podczas adoracji Naj- 
świętszego Sakramentu.

 3. Nie ma spowiedzi podczas Triduum Paschal-
nego – w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wiel- 
ką Sobotę. To święty czas, kiedy po spowiedzi 
w poprzednich dniach, będąc w stanie łaski, 
uczestniczymy w liturgii i adoracjach; ro- 
zważamy przejście Jezusa ze śmierci do 
zmartwychwstania.

 4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 18.00, a następnie do 22.00 adoracja 
w Ciemnicy, która w tym roku będzie w górnym 
kościele. W tym dniu nie ma całodziennej ado-
racji Najświętszego Sakramentu.

 5. W Wielki Piątek adoracja w Ciemnicy od 7.00 
do 16.00. Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 
18.00. Adoracja przy Bożym Grobie do 22.00. 
Obowiązuje post ścisły, zarówno ilościowy, jak 
i jakościowy.

 6. W Wielką Sobotę adoracja przy Bożym Grobie 
od godz. 7.00 do 18.00. O godz. 18.00 Msza 
Wigilii Paschalnej.

 7. W Niedzielę Zmartwychwstania i w Poniedzia- 
łek Wielkanocny dodatkowe Msze Święte o go- 
dzinie 12.30. Przypominamy, że wszystkie na- 
bożeństwa odprawiane w naszym parafial-
nym kościele są transmitowane za pośredni-
ctwem Internetu.

 8. Przy stolikach z prasą można nabyć paschaliki 
na stół wielkanocny, z których dochód prze-
znaczony jest na cele charytatywne. Można 
je zapalić na grobach bliskich jako symbol 
Zmartwychwstania i życia wiecznego.

 9. Są jeszcze do nabycia poświęcone różańce 
z krzyżem św. Benedykta, który oddala od nas 
duchowe i fizyczne niebezpieczeństwa, szcze-
gólnie te związane z czarami, otruciem i ku-
szeniem przez szatana.

 10. Można także nabyć poświęcone figurki Zmar-
twychwstałego Jezusa w ozdobnych torebkach 
– na wielkanocny stół i na prezenty.

 11. W czasie Wielkiego Postu obok obrazu Jezusa 
Miłosiernego, z lewej strony ołtarza, składamy 
do puszki ofiary na jałmużnę wielkopostną, 
w całości przeznaczoną na działalność para-
fialnej grupy Caritas.

 12. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr 10, 11, 
14 z Osiedla Paderewskiego, których prosimy 
o złożenie ofiar na sprzątanie w zakrystii lub 
wpłatę na konto. Dziękujemy mieszkańcom 
bloku nr 8 i 9 z tego osiedla za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.
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NIEDZIELA – 28 marca
  7.00 † Bronisława i Stanisław Krawczyk  

z rodzicami
  8.30 † Zofia Przewoźnik w 6 r. śmierci
10.00 † Mieczysław Korczyk w r. śmierci
11.30 † Marek Korczyk w 30 r. śmierci
18.00 † Stanisław Pabian w 22 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 29 marca
 6.30 † Cecylia Stokłosa
 6.30 † Maria Chojna
  6.30 † Adam Brzeziecki
18.00 † Jerzy Sojka w 5 r. śmierci
18.00 † Henryka Wiśniewska

WTOREK – 30 marca
  6.30 † Maria Chojna
18.00  O zbawienie duszy † Włodzimierza

ŚRODA – 31 marca
  6.30 † Małgorzata Lenik i Marek Lenik
  6.30 † Cecylia Stokłosa
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Lu-
dwik i Karolina Curzydło; † Marian 
Kowalski w 9 r. śmierci; † Wanda Szulc 
w 4 r. śmierci; † Kazimierz Hanczar; 
† Tomasz Sonnak; † Mieczysław Fir-
ganek; † Józef Rąba; † Krzysztof Łę-
czycki; † Marian Góra; † Mariusz Ma-
chajski; † Wanda Pydyn; † Jan Rusek

CZWARTEK – 1 kwietnia
18.00  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Koło Radia 
Maryja)

18.00 † Adam Michalski w 15 r. śmierci
18.00 † Halina Pacyk
18.00 † Czesława Żmudka

PIĄTEK – 2 kwietnia
18.00  Liturgia Wielkiego Piątku

SOBOTA – 3 kwietnia
18.00  W intencji Danuty z podziękowaniem 

za dar powołania w 4 rocznicę konse-
kracji z prośbą o dary Ducha Świętego 
na dalszej drodze realizacji swojego 
powołania

18.00 † Ryszard Cichoński
18.00 † Antonina i Franciszek Kramarczyk 

z synami Kazimierzem i Zenonem
18.00 † Stanisława Knapczyk
18.00 † Kazimierz Solich

NIEDZIELA – 4 kwietnia
  7.00  O błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla VII Róży Kobiet pw. św. Barbary
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Wojciech Gucwa z rodzicami  

i teściami
11.30 † Marek Lenik i Małgorzata Lenik
12.30 † Adam Brzeziecki
18.00 † Wanda Ptaszek
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